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ОДГОВОРИ НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА ПОНУЂАЧА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 18/20 – НАБАВКА СРЕДСТАВА ЗА ХИГИЈЕНУ 
ОБЛИКОВАНА У ДВЕ ПАРТИЈЕ ТАКО ДА СЕ СВАКА ПАРТИЈА МОЖЕ 

УГОВАРАТИ ЗАСЕБНО 
 
За јавну набавку мале вредности бр. 18/20 – Набавка средстава за хигијену обликована у две 
партије тако да се свака партија може уговарати засебно, постављена су следећа питања 
понуђача: 
 

Питањa: 
 
“Za partiju broj 1. Nabavka osnovnih hemijskih sredstava za održavanje higijene. 
 

1. Redni broj 2. Toalet papir u rolni, beli, dvoslojni, 100% celuloza, dužina rolne 19 m (+-5%) 
150 listića, pak 10/1. Molimo Vas da pored navedenih opisa toalet papira koji tražite dodate i 
gramažu rolne.  
 

2. Redni broj 3. Papirni ubrusi- rolne 2/1, beli, dvoslojni, 50 listića, 100 % celuloza, dužina rolne 
11 m (+-5%), dodate i gramažu rolne, odnosno osnovnog pakovanja.  
 

3. Redni broj 6. Sunđer za pranje sudova-mali, abrazivni sa žljebom. Molimo Vas izmenu 
Konkursne dokumentacije i da stavite dimenzije sunđera.  
 

4. Redni broj 19. Tečnost za pranje podova ( bez ispiranja). Molimo Vas da budete precizniji i 
definišete šta podrazumevate pod terminom bez ispiranja, koja je zapremina pakovanja, jer ste 
kao jedinicu mere stavili komad? 
 

5. Redni broj 22. Krpa za pranje podova. Da li je to malivat krpa? Koje su  njene dimenzije? Ako 
nije malivat, molimo Vas pojašnjenje koju krpu tražite. 
 

6. Redni broj 24. Krpa za sudove platnena. Da li ste mislili pod platnena, na standradnu kuhinjsku 
pamučnu krpu za sudove, standardnih dimenzija 50*70 ili je reč o nekoj drugoj krpi. Molimo 
pojasnjenje.  
 

7. Redni broj 25. Rukavice. Molimo Vas da definišete na kaokav tip i koje rukavice mislite? ” 
 
Одговор на питањa: 
 

1. За ставку под ред. бр. 2 Партије 1 наручилац нема сазнања за тачну 
грамажу.  
 

2. За ставку под ред. бр. 2 Партије 1 наручилац нема сазнања за тачну 
грамажу 

 
3. За ставку под ред. бр. 6 Партије 1 је врши се измена и она гласи: 
“Сунђер за прање судова-мали, абразивни са жљебом димензија 9*6*3цм” 
 
4. За ставку под ред. бр. 19 Партије 1 - Течност за прање подова (без 

испирања) мисли се на без испирања значи да након чишћења неке 
површине овим средством нема потребе поново испирати очишћену 
површину врши се измена и она гласи: 

“Tечност за прање подова за мермер, гранит и све врсте керамичких плочица, 
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није потребно испирање, паковање 1л, Prefera floor или одговарајуће”.   
 
5. За ставку под ред. бр. 22 Партије 1 врши се измена и она гласи: 
“Крпа за прање подова - maliwat 100x80цм или оговарајуће” 
 
6. За ставку под ред. бр. 24 Партије 1 врши се измена и она гласи: 
“Крпа за судове платнена, димензија 50*70цм” 
 
7. За ставку под ред. бр. 25 Партије 1 врши се измена и она гласи: 
“Рукавице за домаћинство, заштита од биолошких и опасних супстанци, 

величине L и XL ” 
 
Наручилац врши измену и у делу који се односи на спецификацију предмета 

набавке за Партију 2, па измењена спецификација гласи: 
 

Ред. 
Бр. ОПИС ПРОИЗВОДА комада 

1. Убрус у ролни за полуаутоматски држач, 2-сл, дужина150 м, 650 
листића, ширина 21 цм, систем ТОРК Х1  транспортно паковање 
6/1 или одговарајуће: 

- Приложити ИСО стандард произвођача 9001 и 14001 и 
ЕУ Еkолабел; 

- Приложити узорак. 

150 
 

2. Тоалет папир ролна, 2-сл, дужина 111 м, 620 листића, ширина 9,2 
цм, безхилзне, централно извлачење, систем Торк Т9 Смарт Оне 
транспортно паковање 12/1 или одговарајуће: 

- Приложити ИСО стандард произвођача 9001 и 14001 и 
ЕУ Еkолабел; 

- Приложити узорак. 

468 
 

3. Сапун у пени за руке, 1000 мл, пХца 5 
Без триклосана и парабена 
Састав: 
Вода > 30 % 
Глицерин 99,5%, 1-5% 
Натријум Лаурет Сулфат 1-5% 
Натријум кокоафоацетат 1-5% 
Кокоглукозид, глицерил олеат < 1 % 
Натријум лаурид глутамат < 1 % 
Лимунска киселина  < 1 % 
Натријум бензолат, калијум сорбат 0,405% 
Тетранатријум    иминодисуцинат < 1 % 
Парфем 0,13% 

- Приложити ЕУ Еkолабел; 
- Приложити безбедносни лист; 
- Приложити узорак. 

138 

4. Надградне дезобаријере (за објекте без отвора у поду) - 80*50цм 
са улошком израђено од елоксираног алуминијума оборених 
ивица. 

1 

5. Надградне дезобаријере (за објекте без отвора у поду) - 70*50цм 
са улошком израђено од елоксираног алуминијума оборених 
ивица 

1 

6. Apesin Combi dr – 5l или одговарајуће:     
- Приложити безбедносни лист; 
- Приложити технички лист. 

1 
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7. „Uriwave“ освеживач-гума за писоаре или одговарајуће: 

- Приложити безбедносни лист; 
- Приложити технички лист; 
- Приложити узорак. 

120 

8. „Mini Aquva mop“ или одговарајуће: 
- Приложити стандард произвођача ИСО 9001 и 14001 

6 

9. „S1 Tork Premium“ алкохолни гел за дезинфекцију руку 1000 ml 
или одговарајуће: 

- Приложити безбедносни лист; 
- Приложити технички лист. 

20 

10. „Tork H2 Xpres“, држач за сложиве убрусе, црна или одговарајуће. 1 
 

11. „Tork H2 Premium extra soft“ ручни папирни убрус 100/1 или 
одговарајуће: 

- Приложити ИСО стандард произвођача 9001 и 14001 и 
ЕУ Еkолабел 

5 

12. “Vermop brisač stakla Lockhead” или одговарајуће: 
- Приложити ИСО стандард произвођача 9001 и 14001 и 

ЕУ Еkолабел. 

3 

13. “Vermop” телескопски штап са адаптером 120 цм или 
одговарајуће: 

- Приложити ИСО стандард произвођача 9001 и 14001 и 
ЕУ Еkолабел. 

3 

14.  Tork S1 држач за сапун или дезинфекцију или одговарајуће 2 
 
 

 
 
 
 
НАПОМЕНА: Због извршене измене и допуне конкурсне документације 

наручилац ће померити рок за достављање и отварање понуда. Обавештење о 
померању рока, као и пречишћен текст конкурсне документације биће објављени на 
Порталу јавних набавки и интернет странице наручиоца. 

 
 
 
 

 за Комисију за јавну набавку  
 
 

            Братислав Татић, дипл. инж. 
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